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Høringssvar vedr. ressource- og affaldsplanen 

Generelle bemærkninger 

Lokaludvalget vil gøre Københavns Kommune opmærksom på, at 

forslaget til ressource- og affaldsplanen ligger fint i forlængelse af det 

arbejde, som gøres i Miljøpunkterne og Lokaludvalgene med henblik 

på at få folk til at sortere affald. 

 

Affaldsbeholdere på fortove i villakvarterer 

Lokaludvalget har erfaret, at de mange affaldsbeholdere, der er 

tilknyttet den enkelte matrikel i villakvartererne bliver stillet ud på 

gaden, hvis pladsen er for trang på egen grund. Det stjæler pladsen på 

fortovet fra barnevogne og lign. Lokaludvalget er bekendt med 

regelsættet om, at affaldsbeholdere ikke må stå permanent på fortovet, 

og at det er kommunens opgave at hjælpe parcelejerne med en 

fornuftig indretning af plads til skraldespandene. Lokaludvalget vil 

derfor opfordre København Kommune til at tage den opgave alvorligt 

og hjælpe til bedre funktionalitet på villaparcellerne. 

 

Dernæst efterspørger lokaludvalget, at Københavns Kommune hjælper 

med at understøtte etablering af fælles affaldsbeholdere i 

villakvarterne, dog ikke placeret på fortovene.    

 

Problemstillingen er lignende i lejlighedskomplekserne, hvor der 

efterspørges hjælp til et aflukke til affaldsbeholderne, så klunsere ikke 

har adgang til affaldsbeholderne. 

 

Erhvervsaffald 

Lokaludvalget oplever, at kildesortering i erhvervsaffaldet ikke 

fungerer. Medarbejderne på arbejdspladserne har ingen motivation til 

at sortere ordentligt. Lokaludvalget forslår, at Københavns Kommune 

tænker i bedre sorteringsløsninger for erhvervsaffaldet. 

 

Kildesortering i øvrigt 

Det er lokaludvalgets erfaring, at kildesortering ikke fungerer 

tilfredsstillende af helt praktiske grunde: Vind og vejr ødelægger 

vejledningerne på affaldsbeholderne og så ender pizzabakkerne stadig 

i papcontaineren. 

 

Formidling 



 

 

 
Side 2 af 2 

Lokaludvalget anbefaler en bedre formidling af, hvordan 

affaldssystemet fungerer i dag. Myten om at alt det sorterede affald 

alligevel havner i en stor container lever stadig blandt mange borgere. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

André Just Vedgren  
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